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1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Gyál, 2017. június 2.  
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  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a helyi közösségi közlekedés 
támogatására kiírt pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírásra került a települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének 2017. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás. A pályázati felhívásban foglaltak 
értelmében a benyújtandó dokumentumok között szerepelni kell egyebek mellett a települési önkormányzat 
határozatba foglalt nyilatkozata az alábbiakban foglaltakról:  
 

o a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig 
folyamatosan fenntartja, 

o a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a 
szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési 
önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - 
szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást átadásával járult hozzá, 

o pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül 
megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 

 

A pályázati kiírás által megkövetelt további adatok vonatkozásában folyamatosak a tárgyalások és 
információcserék a BKK Zrt-vel, valamint a Volánbusz Zrt.-vel. Annak érdekében, hogy a képviselő-testületi 
határozat hiánya ne legyen akadálya a pályázat benyújtásának, szükséges a jelzett tárgykörökben a Képviselő-
testület döntése. Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 
javaslat elfogadására.  
 
Határozati javaslat:  
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  
 
I. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2017. január 1-től december 31-ig folyamatosan 

fenntartja; 
II. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz) a pályázat benyújtásáig 2016. évre vonatkozóan november 01. napjáig a BKK 
Zrt., mint szolgáltató vonatkozásában 61.670.000,- nettó összegű, saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá, 2016. november 01. napjától 2016. 
december 31. napjáig pedig a Volánbusz Zrt., mint szolgáltató vonatkozásában 12.334.000,-nettó 
összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával járult 
hozzá a helyi közlekedés működtetéséhez 

III. a helyi közlekedés fejlesztéséhez a 2017. évre saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást nem számolt el, 

IV. 2016. november 01. napjáig a BKK Zrt-vel, 2016. november 01. napjától pedig a Volánbusz Zrt.-
vel a közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges szerződést pályázati eljárás nélkül kötötte meg, 

V. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2017. június 12. 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  

Gyál, 2017. június 01. 

          Pápai Mihály 
          polgármester 
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